РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Клинике за психијатријске болести „Др Лаза
Лазаревић”, Београд у 2018. години у делу који се односи на увођење скраћеног радног времена
за послове на радним местима са повећаним ризиком, набавку оброка и намирница намењених
за исхрану болесника у стационарним здравственим установама и обрачун и исплату накнадe
за рад члановима управног и надзорног одбора
Закључци

Клиника запосленима није
утврдила радно време у
складу са прописима.

Клиника је усвојила акт о
процени ризика који није у
складу са прописимa.

Клиника је уводила рад дужи
од пуног радног времена
запосленима који раде на
пословима на којима је
уведено скраћено радно
време.
Клиника је вршила набавке
намирница за исхрану
болесника које нису у складу
са Законом о јавним
набавкама.
Клиника је увећала накнаде
члановима Управног одбора.

Налази
Клиника је увела скраћено радно време:
- запосленима који обављају послове на радним местима која Актом о процени
ризика нису утврђена као радна места са повећаним ризиком и на тај начин
преузела обавезе и извршила расходе за плате за часове рада који нису
ефективно извршени у износу од најмање 1,9 милиона динара;
- запосленима који обављају послове на радним местима која су Актом о
процени ризика утврђена као радна места/послови са повећаним ризиком, без
претходне стручне анализе службе медицине рада;
- запосленима на пословима који се обављају на радним местима за која није
извршена процена ризика у Акту о процени ризика.
Клиника:
- је без ангажовања службе медицине рада, донела Акт о процени ризика на
радним местима и у радној околини – измене и допуне I којим су утврђена
радна места са повећаним ризиком и одређени посебни здравствени услови
које морају испуњавати запослени за обављање одређених послова на тим
радним местима;
- није ажурирала Акт о процени ризика са променама унутрашње организације
и радним местима која су систематизована након усвајања Акта о процени
ризика.
Клиника је уводила рад дужи од пуног радног времена запосленима који
обављају послове на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена
као радна места са повећаним ризиком и на којима је уговором о раду
утврђено скраћено радно време.
Клиника је извршилa набавку намирница за исхрану болесника у износу од 1,6
милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке.
Клиника није утврдила процењену вредност јавне набавке на основу
истраживања тржишта предмета јавне набавке које укључује проверу цене у
време покретања поступка.
Управни одбор Клинике је донео акта на основу којих је увећана накнада
члановима Управног одбора. Више извршени расходи по овом основу
износили су најмање 144 хиљаде динара.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Потребно је да надлежни органи уреде начин радног ангажовања запослених мајки са дететом до три године
које раде на пословима са повећаним ризиком.
Надзорни одбор Клинике нема прописани број чланова у складу са Законом о здравственој заштити.

Број датих препорука
Клиника за
психијатријске болести
„Др Лаза Лазаревић”
Београд је у обавези да
у року од 90 дана
достави одазивни
извештај о отклањању
утврђених
неправилности и доказе
о поступању по датим
препорукама
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За уређење области која је била предмет ревизије дато је седам препорука које су усмерене на:
 организовање радног времена запосленима у складу са важећим прописима;
 утврђивање права на скраћено радно време запосленима који обављају послове на радним
местима са повећаним ризиком на основу стручне анализе медицине рада;
 упућивање запослених који раде на пословима са повећаним ризиком на прописане лекарске
прегледе;
 увођење контролних поступака којима ће се обезбедити да се набавке добара и услуга
планирају и спроводе у складу са прописима којима се уређују јавне набавке;
 усклађивање појединачних аката којима је уређена висина накнаде члановима управног и
надзорног одбора са законом.

